
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE. 
 

Ustalenia ogólne: 
Oceny stosowane w systemie oceniania: 

celująca 
bardzo dobra 
dobra 
dostateczna 
dopuszczająca 
niedostateczna 
np. – oznacza nieprzygotowanie do zajęć zgodnie z określonym limitem. 
W systemie oceniania nie stosuje się ocen połówkowych (z dodatkowym + lub -). 

 
o Oceną promującą jest ocena dopuszczająca. 

o Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji zeszyt/szkicownik przedmiotowy oraz zestaw 

przyborów i narzędzi umożliwiający mu realizacją zadań w trakcie zajęć przedmiotowych. Brak 

w/w pomocy jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do zajęć. 

o Uczeń ma prawo bez podania przyczyny do nieprzygotowań do zajęć w semestrze w ilości 

równej tygodniowej liczbie godzin z danego przedmiotu.  

o Uczeń powinien zgłosić nieprzygotowanie na początku zajęć. 

o Ocena śródroczna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych otrzymanych podczas 

semestru, ale nie może być wystawiona sprzecznie z nimi.  

o Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną ma obowiązek zaliczyć pisemnie 

materiał nauczania z I semestru oraz przedstawić zaległe prace praktyczne w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

o Warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowana przez nauczyciela rocznej oceny 

klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły oraz wewnątrzszkolny regulamin egzaminów. 

o Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej lub końcowej może przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły oraz wewnątrzszkolnym 

regulaminie egzaminów. 

o Uczeń, który otrzymał niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną może przystąpić 

do egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły oraz 

wewnątrzszkolnym regulaminie egzaminów. 

 

Kryteria oceny wiedzy teoretycznej: 
o poziom wiedzy teoretycznej z zakresu omawianej problematyki, 

o metodyka jej prezentacji, 

o stopień postrzegania relacji wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem. 

Ocena stanu wiedzy podlega ocenie: 
o w trakcie indywidualnej wypowiedzi ucznia na skierowane do niego pytanie, 

o w trakcie ogólnej dyskusji podczas rozwiązywania problemów projektowych, 

o na podstawie pisemnych sprawdzianów: 



a. zadań testowych, 

b. złożonych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.  

Praca pisemna sprawdzająca poziom wiedzy niezbędnej do realizowanego aktualnie ćwiczenia 
praktycznego nie musi być zapowiadana wcześniej, w pozostałych przypadkach nauczyciel powiadamia 
uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Nauczyciel ma obowiązek oceny prac pisemnych uczniów w terminie 2 tygodni. 
Nauczyciel ma prawo zweryfikować wiedzę uczniów ze zrealizowanych w poprzednich klasach działów 
programowych po poinformowaniu ich o tym z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

 
Kryteria oceny prac – ćwiczeń praktycznych: 

o logika projektu i czytelność pomysłu, 
o zgodność zakresu pracy z założeniami projektowymi, 
o sposób (proces) rozwiązywania problemu, 
o oryginalność i innowacyjność pracy, 
o poziom i celowość zastosowanych środków formalnych i technicznych 
o poziom techniczny i technologiczny, 
o poglądowość dokumentacji procesu rozwiązywania zadania. 

 
Za pracę praktyczną uczeń otrzymuje co najmniej dwie oceny: 
o końcową za walory artystyczne (oryginalność pomysłu, trafność zestawu środków formalnych, 

kompozycja); 
o końcową za poziom techniczny realizacji (adekwatność użytych środków technicznych 

i technologicznych, poziom poprawności wykonania, estetyka wykonania); 
o w trakcie realizacji złożonych projektów uczeń podlega dodatkowej ocenie – jej przedmiotem 

jest: poziom zaawansowania pracy, sposób realizacji, organizacja warsztatu pracy,  
Na ocenę całościową zadania składają się oceny poszczególnych etapów pracy, np. ocena 
merytoryczna (zrozumienie problematyki zadania oraz celu jego realizacji), terminowe wykonanie 
zadania, stosowane środki wyrazu, indywidualność koncepcji i jej realizacji, postęp w osiągnięciach 
ucznia 

 
 
W systemie semestralnym i rocznym ocenę: 

o celującą otrzymują uczniowie, których prace są zgodne z założonymi celami, a ich realizacja 
przebiegała sprawnie na każdym z etapów. Prace są oryginalne, czytelne, wyraziste, z trafnie 
użytymi środkami artystycznego wyrazu. Uczniowie podczas pracy wykazali dużą 
samodzielność i twórcze zaangażowanie. Poziom ich wiedzy teoretycznej wykracza poza 
podstawy programowe. Warunkiem uzyskania oceny celującej jest udział w zewnętrznych 
konkursach, wystawach zbiorowych bądź organizacja ekspozycji indywidualnej, prezentacje on 
line;  

o bardzo dobrą otrzymują uczniowie, których prace są oryginalne, czytelne, mają adekwatnie 
dobrane środki wyrazu artystycznego, realizują przyjęte cele ćwiczenia; praca przebiegała 
poprawnie na każdym etapie. Podczas zadania uczniowie wykazali samodzielność 
i zaangażowanie. Ponadto, opanowali wiedzę teoretyczną określoną w podstawach 
programowych. 

o dobrą otrzymują uczniowie, których prace w znacznym stopniu spełniają zaplanowane cele, 
a realizacja przebiegała poprawnie na wszystkich etapach. Prace są czytelne, odpowiednio 
użytymi środkami wyrazu artystycznego, poprawne technicznie. W trakcie realizacji uczniowie 
korzystali z pomocy nauczyciela. 



o dostateczną otrzymują uczniowie, których realizacje spełniają część kryteriów na wyższą 
ocenę oraz są poprawne pod względem estetyki wykonania. Uczniowie nie byli w samodzielni, 
korzystali z pomocy nauczyciela.  

o dopuszczającą otrzymują uczniowie, których prace po części spełniają założone cele i warunki 
techniczne. Z uwagi na braki umiejętności i wiedzy, wymagali od nauczyciela znacznej pomocy. 

o niedostateczną otrzymują uczniowie, którzy nie wykonali bądź nie oddali prac do oceny w 
określonym terminie, bądź ich realizacje nie uwzględniają założonych celów ćwiczenia, bądź 
nie przyswoili zagadnień teoretycznych ujętych w podstawie programowej.  

 
Aby uzyskać pozytywną (promującą) ocenę z przedmiotu projekowanie multimedialne, uczeń 
powinien uzyskać w trakcie semestru minimalną ilość pozytywnych  ocen to jest: 

o co najmniej trzy pozytywne oceny w semestrze z zakresu wiedzy dotyczącej techniki, 
technologii (odpowiedź ustna lub pisemna); 

o co najmniej połowę ocen pozytywnych za zrealizowane prace praktyczne; 
 

W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych pisemnych czy praktycznych sprawdzianach, 
bądź terminie oddania prac, uczeń ma obowiązek ustalenia z nauczycielem nowej daty 
przeprowadzenia sprawdzianu indywidualnego bądź oddania prac, w okresie do dwu tygodni od jego 
powrotu do szkoły. Niedotrzymanie terminu skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej. 
Istotnym czynnikiem wpływającym na motywowanie ucznia jest też możliwość poprawy oceny 
otrzymanej oceny po zakończeniu zadania.  
Uczeń ma prawo ubiegać się o lepszą notę, przedstawiając poprawioną pracę w czasie do 2 tygodni od 
daty wystawienia oceny. W przypadku uzyskania przy próbie poprawy, oceny niższej – w dzienniku 
pozostaje ocena lepsza. 
Uczeń może, po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym, poprawę oceny cząstkowej również po 
upływie 2 tygodni. Dotyczy to każdego ćwiczenia.  
 
 
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów: 
Dla uczniów ze stwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną specyficznymi 
trudnościami edukacyjnymi, deficytami rozwojowymi lub szczegółowymi opiniami i orzeczeniami 
lekarskimi stosuje się dostosowania stosowne do zaleceń uprawnionych podmiotów. 
 
Sytuacje nie określone w PSO regulują odnośne treści zawarte w Statucie Szkoły. 
 
NAUCZANIE ZDALNE 
 
1. W nauczaniu zdalnym uczeń uczestniczy w zajęciach z wykorzystaniem  komunikatora MS Teams w 
czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 
 
2. W sytuacji braku możliwości udziału w zajęciach (patrz pkt. 1), uczeń niezwłocznie zawiadamia 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. Brak potwierdzenia obecności na zajęciach traktowany jest jako 
nieobecność. 
 
3. Tematy prac domowych zadawanych w czasie nauczania zdalnego, zapisywane są w dzienniku 
elektronicznym. Uczeń zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wpisy w odpowiedniej zakładce 
dziennika. Dodatkowe kanały komunikacji ustalane są w porozumieniu z nauczycielem. 
 
4.  Praca ucznia w formie dokumentacji elektronicznej w czasie nauczania zdalnego podlega ocenie. 
 


